
 

 

 

 

 

Rádi bychom oslovili instituce v rámci Zlínského kraje, které působí v oblasti aktivit 
pro děti a požádali je o vzájemnou spolupráci. 

Jako součást projektových aktivit Zvyšování kvality neformálního vzdělávání pod záštitou 

MŠMT České republiky se chystáme k vybudování Klubů neformálního vzdělávání. 

Bude vybudováno: 

- 5 Klubů neformálního předškolního vzdělávání pro děti ve věku od 3 – 7 let, který je 

zaměřen na podporu neformálního vzdělávání s cílem připravit děti (zejména ze 

socioekonomického znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí) k začleňování do 

MŠ do hlavního vzdělávací proudu. Praktické dovednosti dětí budou rozvíjeny pomocí 

výuky činnosti zaměřené na rozvoj motorických, prosociálních, kognitivních a 

emočních dovedností u dětí. 

- 5 Klubů neformálního základního vzdělávání pro děti ve věku od 6 – 15 let, který je 

zaměřen na získávání praktických dovedností formou smysluplného trávení volného 

času spojené s rozvojem klíčových kompetencí - čtenářské a matematické gramotnosti 

a cizích jazyků, včetně doučování 

Kluby budou realizovány ve městech Zlín, Chvalčov, Otrokovice, Slušovice, Uherský Brod. 

V případě podpory bude zahájena činnost klubů do 1. 1. 2020. 

 Prosíme o zveřejnění tohoto oznámení ve vašich institucích.  

Budeme rádi za jakoukoli odezvu z vaší strany. 

Za vaši spolupráci děkujeme a velmi si jí vážíme.   
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